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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580202708 MR. LI  HAO 06-Dec-17 1/2017
2 7580203086 MR. HAN  ZIQI 06-Dec-17 1/2017
3 7580203094 MISS GE  SONG 06-Dec-17 1/2017
4 7580203573 นาย อสิเรศ  ศักด ิวี์ระเดชกุล 6 ธ.ค. 60 1/2017 BAY
5 7580300916 นาย ณัฐพงศ์  สวนดี** 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB √

6 7581100034 นาย สุวกจิรัตน์  อยู่ยง** 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
7 7590200775 MISS LUYING  HUANG 06-Dec-17 1/2017
8 7590203357 น.ส. พรชนก  เหลืองอ่อน 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

To Foreigner Student (Oversea)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7550300433 น.ส.พจนีย์ บุญเจรญิสุข** 21 ก.ค. 60 3/2016 TFB
2 7580200330 น.ส. ยลระวนิทร์  เมฆรุ่งโรจน์ 13 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
3 7580201551 น.ส. ชาลสิา  สถรีะกานนท์ 13 ธ.ค. 60 1/2017 KTB
4 7580201619 นาย เขมวัฒน์  คุม้ภัย 13 ธ.ค. 60 1/2017 TMB √

5 7580201700 น.ส. กนกอร  กล่อมแดง 13 ธ.ค. 60 1/2017 BBL
6 7580201783 น.ส. ทานตะวัน  ตันตทิวีวัฒนา 13 ธ.ค. 60 1/2017 BBL
7 7580202914 น.ส.กติตมิา แซ่โห** 12 ธ.ค. 60 1/2017 ไม่แจง้
8 7580600273 นาย พงศกร  กอ้นบาง 13 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
9 7590600289 นาย พลวัฒน์  แผนสมบูรณ์ 13 ธ.ค. 60 1/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530301816 นาย กฤตนิ วงศ์ถรชิา** 15 ธ.ค. 60 1/2017 BBL
2 7570500087 น.ส. พชิญ์ชาดา  มีใจเย็น 9 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
3 7570500442 น.ส. วรลักษณ์  บรบิูรณ์ย่ังยืน 9 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
4 7580200314 นาย ศรัณยู  คงสวัสด ิเ์กียรต ิ 9 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
5 7580200678 MR. DAI  LINHUAN 19-Dec-17 1/2017 No
6 7580200702 น.ส. กรกช  สุภาเนตริัตน์ 9 ธ.ค. 60 1/2017 KTB
7 7580201213 น.ส. ณัฏฐ์จริา  รพบีุณยาพร 9 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
8 7580300114 น.ส. วรพรรณ  เรืองโชตชิ่วง 16 ธ.ค. 60 1/2017 NBANK √

9 7580300502 น.ส. อริยิาพร  อุดทา 16 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
10 7580300544 นาย ภัทรจริะ  พสิฐิมุกดา 9 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
11 7580300551 นาย ชานน  จติรตะโสภะโน 16 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
12 7580300866 น.ส. กีรต ิ ประเสรฐิยิง่ 9 ธ.ค. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 9540200012 MISS CHANTHAWAN  
SATHITSEMAKUL**

19-Dec-17 1/2017 TFB

2 7560300779 น.ส. วชริานันท์  ศรีนาทนันท์ 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
3 7570204367 MRS.  GODIYA   JIS  JELISON** 19-Dec-17 1/2017 SCNB
4 7571100051 นาย โกญจนาจ  ทององอาจ** 3 ม.ค. 61 1/2017 SCB
5 7580200033 น.ส. สรินิทพิย์  เกลี้ยงพรอ้ม 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB √

6 7580200041 น.ส. สรรกมล  คงสวัสด ิว์รกุล 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB √

7 7580200488 น.ส. ธัชนันท์  ศีลพพิฒัน์ 6 ธ.ค. 60 1/2017 BBL √

8 7580201197 น.ส. สุภัสสร  ชัยศริวิเิชียร 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
9 7580201403 น.ส. รัศมี  ซงิห์ 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
10 7580201585 น.ส. สมใจ  ศุพทุธมงคล 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
11 7580201593 น.ส. พชร  จติธตานันท์ 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
12 7580201726 น.ส. กาญจวรรณ  เหมหงษา 6 ธ.ค. 60 1/2017 BBL

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

13 7580202476 น.ส. เพญ็นภา  ทวีชัย 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
14 7580300064 นาย ปรีดี  นุกุลสมปรารถนา 6 ธ.ค. 60 1/2017 TMB √

15 7580300122 น.ส. อภัสรา  แววสมณะ 4 ม.ค. 61 1/2017 TFB
16 7580300676 น.ส. อัจฉราภรณ์  ชาภูวงษ์ 6 ธ.ค. 60 1/2017 BBL
17 7580300791 น.ส. กาญจนา  ชุณห์กุล 4 ม.ค. 61 1/2017 TFB
18 7580300924 น.ส. พรพรรณ  ศรีเกษ 4 ม.ค. 61 1/2017 SCB
19 7580300965 MISS DAI  WEI 6-Dec-17 1/2017 No
20 7580301682 น.ส. สุชารัตน์  วลติษรางศ์กุล 6 ธ.ค. 60 1/2017 BBL
21 7580400054 นาย พงศ์เกียรต ิ กุลรัตนสนิสุข** 13 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
22 7580500630 น.ส. ทพิย์นรา  คุณเกษม 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
23 7590200882 นาย กุลวัฒน์  บุญยประภา 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
24 7590200965 น.ส. มัทรี  บุญเจรญิ 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
25 7590201633 น.ส. ณัฐธดิา  สกุลตันตเิมธา 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไมจั่ดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 6/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

26 7590203027 น.ส. ปภัชญา  คุณะเพ ิม่ศริ ิ 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
27 7590203209 น.ส. ทพิย์ภาภรณ์  ชุนอ่อน 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
28 7590300658 น.ส. ศรกมล  ไทยภักดี 6 ธ.ค. 60 1/2017 TFB
29 7590300757 นาย กษิด ิเ์ดช  สุวรรณมาลี 4 ม.ค. 61 1/2017 KTB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



27/2/2018 10:26 7/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7550200674 MR.   LONGHUI      FENG ** 6-Jan-18 1/2017 TFB

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

2 7561100061 น.ส. กนกอร  ทองกลงึ** 5 ม.ค. 61 1/2017 BBL
3 7580201718 นาย ชาครติ  คําเนตร 17 ม.ค. 61 2/2017 BBL
4 7580202229 น.ส. ปรริัตน์  มีเที่ยง 17 ม.ค. 61 2/2017 SCB
5 7580204035 น.ส. อุมาพร  บุญชัย 17 ม.ค. 61 2/2017 BBL
6 7580204100 น.ส. ภัทราณี  วีระภาคย์การุณ 17 ม.ค. 61 2/2017 BBL
7 7580204126 นาย ธนภัฒน์  เวฬุรยิ 17 ม.ค. 61 2/2017 TFB √

8 7580204159 นาย สรวศิ  วทิูกจิ 17 ม.ค. 61 2/2017 SCB
9 7580500564 นาย คเชนทร์  ด่านชัยวจิติร 10 ม.ค. 61 2/2017 BBL

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

10 7581100133 นาย ชนัส  คงหริัญ** 4 ม.ค. 61 1/2017 TFB
11 7590300781 นาย พงศกร  ปัญญาทรานนท์ 10 ม.ค. 61 2/2017 TFB √

12 7590500034 น.ส. เมลดา  ธนตินนท์ 10 ม.ค. 61 2/2017 TFB √

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



27/2/2018 10:26 9/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580200215 น.ส. พรรณพร  แซ่ผู่ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
2 7580200553 น.ส. กรชนก  ดษิฐเล็ก 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
3 7580200736 น.ส. พรชนก  พลาบูลย์ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
4 7580200744 น.ส. สุภาวดี  ปิ่นเจรญิ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
5 7580203235 นาย ชัยธวัช  โขวฑิูรกจิ 26 ม.ค. 61 2/2017 BBL
6 7580203870 น.ส. รวสิรา  แซ่โงว้ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
7 7580203896 น.ส. สริวิมิล  คําวงศ์ 26 ม.ค. 61 2/2017 BAY
8 7580300346 น.ส. ณัฐธดิา  ช่างต่อ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
9 7580300486 นาย ธีร์เดช  ฏริะวณชิย์กุล 13 ม.ค. 61 2/2017 BBL
10 7590300575 น.ส. สริเิขตต์  ขานไพบูลย์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
11 7590600040 น.ส. ณัฐกาญจน์  กตกิาวงศ์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
12 7590600099 นาย เกียรตศิักด ิ ์ กอ้นแกว้ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
13 7590600123 น.ส. ฉวีวรรณ  ทพิย์วัน 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
14 7590600156 น.ส. ปาลติา  น ิม่มณี 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
15 7590600164 นาย พงศกร  พวัพฒันกุล 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB √

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



27/2/2018 10:26 10/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7570300967 น.ส. สุภาพร  ยอดสายออ 31 ม.ค. 61 2/2017 TFB
2 7580203177 น.ส. เบญชภา  แจง้เวชฉาย 31 ม.ค. 61 2/2017 SCB
3 7580400062 นาย ราวนิ  ไชยทพิย์ 31 ม.ค. 61 2/2017 KTB
4 7580400161 น.ส. จารุวรรณ  ผลรวย 31 ม.ค. 61 2/2017 SCB
5 7590300096 น.ส. บุญฑรกิา  ตัง้อุดมสริ ิ 31 ม.ค. 61 2/2017 BBL
6 7590300146 น.ส. นมิมติา  โฆสติสมบูรณ์ 31 ม.ค. 61 2/2017 TFB
7 7590300229 น.ส. ศริวิรรณ  ตันวรรณรักษ์ 31 ม.ค. 61 2/2017 TFB
8 7590300237 น.ส. วรรณพร  อนิทมุสกิ 31 ม.ค. 61 2/2017 BBL
9 7590300245 นาย ทศพล  เข็มเป้า 31 ม.ค. 61 2/2017 TFB
10 7590500349 นาย วีระพงษ์  ภู่สว่าง 31 ม.ค. 61 2/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



27/2/2018 10:26 11/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7550301134 นาย ปิตบิดี  สวนสุวรรณ์ 2 ก.พ. 61 2/2017 TFB
2 7560200425 นาย สมยศ  อลงกตกติตคิุณ** 30 ม.ค. 61 2/2017 TFB
3 7560202173 น.ส. วาสนา  อรุณศรี** 30 ม.ค. 61 2/2017 TFB
4 7560202678 น.ส. ธดิาพร  ราชวัตร 1 ก.พ. 61 2/2017 BAY
5 7560300258 น.ส. รัฐกาญจน์  จ่ัวแจ่มใส 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
6 7570301585 น.ส. ขวัญชนก  ไวยโภชน์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
7 7580201379 นาย พงศกร  ดีแสน 2 ก.พ. 61 2/2017 TFB
8 7580201411 น.ส. กรรณกิาร์  โพธ ิศ์รี 2 ก.พ. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
9 7580203771 น.ส. พรพรรณ  ตาลประเสรฐิ 2 ก.พ. 61 2/2017 TFB
10 7580203854 น.ส. พชัรวรนิทร์  เกษม 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
11 7580203888 นาย ณัฐพงศ์  กรยิาผล 26 ม.ค. 61 2/2017 BBL
12 7580203946 น.ส. พาณภิัค  พนัธ์กําเนดิ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
13 7580204175 น.ส. สุลีวัลย์  หมีแรตร์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
14 7580204183 น.ส. นวลอนงค์  นาคสรอ้ย 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
15 7580300361 นาย วรุตม์  กุลประสูตร 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
16 7580301146 นาย ณัฐชนน  อาภาศรีรัตน์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
17 7580301153 นาย จรูญ  ขจรกติตนิที 26 ม.ค. 61 2/2017 BBL
18 7580301161 นาย นรภัทท์  อร่ามเรือง 26 ม.ค. 61 2/2017 BBL
19 7580301344 นาย ธนัตถ ์ มีศักด ิ์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไมจั่ดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 12/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

20 7580400070 น.ส. วนดิา  ศรีถาวร 2 ก.พ. 61 2/2018 KTB
21 7580400138 น.ส. กานดา  เพชรเลศิ 2 ก.พ. 61 2/2017 TFB
22 7590201971 น.ส. เมธนิี  ทุกข์จาก 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
23 7590201997 นาย กชสห  ศริธนธวัิฒน์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
24 7590202045 น.ส. พรสุดา  เอี่ยวทองเพ ิม่ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
25 7590202052 นาย ภัควัฒน์  ทรงจติสมบูรณ์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
26 7590202086 น.ส. ณัฐฎาพร  สถติย์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TMB
27 7590300047 นาย รัชชานนท์  ศรีอุดมพร 1 ก.พ. 61 2/2017 TFB
28 7590300054 นาย ปัณณวัชร์  พชิัยบวรภัสร์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
29 7590300138 นาย ธนติ  อมรวทิยกจิเวชา 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
30 7590300179 นาย อลงกต  ตันเทอดทติย์ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
31 7590300294 น.ส. ปนัยรัตน์  แจ่มจันทร์เกษม 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
32 7590301326 นาย จริโรจน์  จติราพฒันานันท์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TMB
33 7590301375 นาย ณภัทร  ตัง้สง่า 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
34 7590600081 น.ส. รุจเิรศ  แซ่อื้อ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
35 7590600115 นาย สุภโชค  ศรีนครธรรม 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
36 7590600149 นาย จักรกรชิ  ลือชา 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
37 7590600180 นาย สุรชัย  ทหารนะ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB
38 7590600222 นาย ภาณุวัฒน์  คณะโต 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอ้มูล ณ วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา



27/2/2018 10:26 13/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7570300017 MR. LERDSIN  SIRIPOON 6-Feb-18 2/2017 BBL
2 7580200140 MR. YOSSAWUT  LAOWICHARATH 3-Feb-18 2/2017 TFB
3 7580200603 น.ส. ผกาภรณ์  ชัยเชื้อ 3 ก.พ. 61 2/2017 KTB
4 7580201189 น.ส. พทิยาภรณ์  วงษ์กติตวัิฒน์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

5 7580201239 น.ส. ศุภัทรา  นัว้ตูแ้กว้ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

6 7580201254 น.ส. พมิลพรรณ  สุวรรณพงษ์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
7 7580201577 นาย พงศกร  พฤกษ์ไพรผดุง 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
8 7580201627 น.ส. ดวงพร  สขิราภรณ์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
9 7580201650 นาย อภชิติ  ตัง้ตระกูล 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
10 7580201734 นาย นพรัตน์  มาศรัตน 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7580201866 นาย หะรนิ  จงเจรญิรัตน์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
12 7580202252 นาย คเชนทร์  หว้ยหงษ์ทอง 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
13 7580202401 นาย เกียรตกิุล  ดาวเวียงกัน 3 ก.พ. 61 2/2017 BBL √

14 7580202435 น.ส. ธันยานี  เคนคําภา 3 ก.พ. 61 2/2017 BBL
15 7580202443 น.ส. จริารัตน์  ปุญญฤทธ ิ์ 3 ก.พ. 61 2/2017 BAY √

16 7580202526 นาย สรรพสริ ิ ชัยเกียรตธิรรม 3 ก.พ. 61 2/2017 SCB
17 7580202559 น.ส. สุกัญญา  ละมุล 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
18 7580202591 น.ส. กมลชนก  สระทองคํา 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
19 7580202740 นาย จติตวุฒ ิ รัตตกุล 3 ก.พ. 61 2/2017 SCB
20 7580202757 น.ส. หทัยทพิย์  แดงปทวิ 3 ก.พ. 61 2/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7580203292 MISS  WANVITOO  LERTKITJANUWAT 3-Feb-18 2/2017 TFB
22 7580300445 น.ส. พรวนัช  อุบลชลเขตต์ 6 ก.พ. 61 2/2017 SCB
23 7580301468 น.ส. ดลฤทัย  นมิติรปัญญา 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
24 7580301559 MISS JIAYU  XU 6-Feb-18 2/2017 No
25 7580301781 นาย อัฐพล  วุฒศิักดสิกุล 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
26 7590200759 น.ส. นันท์นภัส  หาญตระกูล 3 ก.พ. 61 2/2017 SCB √

27 7590200858 นาย ณัชพล  ตัง้เมืองทอง 3 ก.พ. 61 2/2017 BBL √

28 7590201492 นาย วรวัฒน์  สายสีนวล 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
29 7590201666 น.ส. พชัรณัฐ  เจรญิภัณฑารักษ์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TMB
30 7590201815 นาย สริพิฒัน์  ดีขํา 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันคา่เสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 16/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

31 7590202318 น.ส. ชรญิญา  ตะยาภวัิฒนา 3 ก.พ. 61 2/2017 SCB
32 7590202359 น.ส. ตุลยา  สอ ิง้ทอง 3 ก.พ. 61 2/2017 ไม่แจง้
33 7590202433 นาย โชตนิันท์  จงึแสงชัยสกุล 3 ก.พ. 61 2/2017 KTB
34 7590202714 นาย ไซตั๊ก  ศรีเรือง 3 ก.พ. 61 2/2017 BBL
35 7590300377 น.ส. รสรนิทร์  ผูกพนัธ์ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB
36 7590300609 น.ส. ดวงพร  ธีรกุลวาณชิ 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

37 7590300708 น.ส. พจิติรา  มงคลศรีพพิฒัน์ 6 ก.พ. 61 2/2017 TFB
38 7590301342 นาย วทิูรณ์  ชมชายผล 6 ก.พ. 61 2/2017 TFB
39 7590600131 น.ส. ณัฐวดี  กลั่นทรัพย์ 6 ก.พ. 61 2/2017 SCB
40 7590600313 น.ส. จันทร์สปิรางค์  จันทร์เชื้อแถว 6 ก.พ. 61 2/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอ้มูล ณ วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 17/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7540203465 นาย ภาณุวัฒน์  สุขเขียว 8 ก.พ. 61 2/2017 TFB
2 7540300832 นาย จักรกฤษณ์  มาดวง 8 ก.พ. 61 2/2017 BBL
3 7550200757 น.ส. อนันต์ภา  ศรีวรกุล 10 ก.พ. 61 2/2017 ไม่แจง้
4 7550204080 MR. CHAIYOT  NORKAEW 10-Feb-18 2/2017 TFB
5 7560201795 น.ส. อภญิญา  อ ิม่พราหมณ์ 10 ก.พ. 61 2/2017 ไม่แจง้
6 7580200991 นาย สรายุทธ  เกศโสภาสฤษด ิ์ 10 ก.พ. 61 2/2017 SCB
7 7580203045 นาย พงศกร  บุญบงการ 10 ก.พ. 61 2/2017 KTB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
8 7580203672 น.ส. ไพเราะ  สีงาม 10 ก.พ. 61 2/2017 SCB
9 7580203698 น.ส. รัชตวรรณ  ทองอยู่เลศิ 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB
10 7580203706 น.ส. ชัชรวีย์  เจรญิสุข 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 18/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7580203748 น.ส. ณัฏฐกานต์  ศรีษะเกตุ 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB
12 7590201807 น.ส. ศโิรรัตน์  เมืองครุธ 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB
13 7590201823 น.ส. พรีันธร  ฉัตราภรณ์วเิชียร 10 ก.พ. 61 2/2017 BAY
14 7590201831 น.ส. ภาวนิี  ชื่นมงคล 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB
15 7590201849 น.ส. ประกายแกว้  บุญเพง็ 10 ก.พ. 61 2/2017 TFB
16 7590300104 น.ส. ณัฐธภา  ชัยถริสกุล 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
17 7590301078 น.ส. ชุตภิา  มหาศริมิงคล 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB √

18 7590301094 น.ส. รัญชนา  โภชนกจิ 26 ม.ค. 61 2/2017 SCB √

19 7590301185 น.ส. อตนิุช  อรัญยะนาค 3 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

20 7590301383 นาย ภัทร  พรหมมารักษ์ 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB √

21 9530300061 MISS  NAPAPHAT  LIMVARAKUL 2-Feb-18 2/2017 TFB
THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไมจั่ดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 19/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530204598 MR. MATTHEW PAUL MANCINI** 13-Feb-18 2/2017 No
2 7550500339 น.ส. พรรณเพญ็  วัฒนมงคลลาภ 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
3 7560300019 นาย ภัทรพล  เพ ิม่ทอง** 6 ม.ค. 61 1/2017 BBL
4 7560500022 น.ส. ศศลักษณ์ พอลลาร์ด** 6 ม.ค. 61 1/2017 BBL
5 7560500444 น.ส. เนตรภัทร  ทองพนัธ์** 6 ม.ค. 61 1/2017 KTB
6 7570202460 น.ส. เมรี  วงษาสน 13 ก.พ. 61 2/2017 BBL
7 7570300710 MISS PRADTANA  JENJINDAWONG 13-Feb-18 2/2017 BBL
8 7570300983 MISS SUPATTA  

PERMPOONCHOKEKANA 13-Feb-18 2/2017 BBL

9 7570500053 น.ส. เจกติาน์  วงษ์พทิักษ์โรจน์** 6 ม.ค. 61 1/2017 BBL
10 7580300072 น.ส. ศริวิรรณ  ศรีบพธิไพศาล 9 ก.พ. 61 2/2017 SCB √

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 20/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7580301039 น.ส. มณีรัตน์  สกุลนมิติร** 6 ม.ค. 61 1/2017 TFB
12 7580301872 นาย ศุภเชษฐ์  เศรษฐโชต*ิ* 6 ม.ค. 61 1/2017 TFB
13 7580500028 น.ส. วภิารดา  เพช็รยิม้ 9 ก.พ. 61 2/2017 KTB
14 7580500036 น.ส. ศุภรางศุ์  จันทร์เมฆา 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
15 7580500192 น.ส. ประภัสสร  บุตรดา 9 ก.พ. 61 2/2017 SCB
16 7580500499 น.ส. วริัญชนา  ใจสม 13 ก.พ. 61 2/2017 SCB
17 7580500523 นาย มารวย  วชิาญยุทธนากูล 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
18 7580500705 น.ส. ณัฐวดี  มีทองดี 13 ก.พ. 61 2/2017 BBL
19 7580500820 นาย อภดิฐิ  อุทศิธรรมศักด ิ์ 13 ก.พ. 61 2/2017 KTB
20 7580500853 น.ส. สุจันทรา  สะพุม่ 9 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

Date of Graduation 
(Semester)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2561

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 



27/2/2018 10:26 21/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7590300062 น.ส. สุนรวี  สัจจะวัชรพงศ์ 13 ก.พ. 61 2/2017 SCB √

22 7590300112 น.ส. อัญชุลี  สีไสวพร 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
23 7590300369 น.ส. จรัสกร  วรวสุนธรา 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
24 7590300393 นาย ปกรณ์  เอี่ยมศรินิพกุล 26 ม.ค. 61 2/2017 TFB
25 7590300971 นาย อภชิัย  พชิัยกมล 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
26 7590301029 น.ส. ชญานี  พานทองกชกร 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
27 7590301169 นาย ชัยสทิธ ิ ์ เจรญิวงศ์ววัิฒน์ 26 ม.ค. 61 2/2017 BBL
28 7590500018 น.ส. พทุธนิันท์  ปัญญาพฒุนิันท์ 13 ก.พ. 61 2/2017 TFB
29 9530300053 MISS SAWITREE  CHEEVASART** 13-Feb-18 2/2017 BBL

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



27/2/2018 10:26 22/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7550200435 MISS  CHEN    XIAODAN 14-Feb-18 2/2017 No

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now .

2 7550200765 MR. HUANG  YIN 14-Feb-18 2/2017 TFB
3 7550200872 MISS PAN  JIAN 14-Feb-18 2/2017 TMB
4 7550204064 MISS PATCHARA  

PICHITTACHAKUL
14-Feb-18 2/2017 KTB

5 7570201421 นาย เอกคทา  อัตตนนท์ 14 ก.พ. 61 2/2017 SCB
6 7570202536 MR. YI  MO 14-Feb-18 2/2017 TFB
7 7570300447 นาย ศริศิักด ิ ์ ปรีชาชาญ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
8 7580200397 น.ส. กัลยารัตน์  พนักลั่น 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
9 7580200769 น.ส. วรญิญา  บุตรชา 14 ก.พ. 61 2/2017 TMB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
10 7580200884 น.ส. ปรีดาพร  ปู่ ใย 16 ก.พ. 61 2/2017 BAY

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7580200967 น.ส. ศศวิมิล  ถาวรมงคล 16 ก.พ. 61 2/2017 KTB
12 7580200983 น.ส. ภูรติา  กุลชัยรัตนา 14 ก.พ. 61 2/2017 SCB
13 7580201056 น.ส. ปุณกิา  สุทธสิทิธ ิ์ 14 ก.พ. 61 2/2017 SCB
14 7580201080 นาย ณัฐปคัลภ์  กลีบบัว 14 ก.พ. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
15 7580201106 น.ส. กานต์ชนก  ทรงเจรญิ 16 ก.พ. 61 2/2017 TFB
16 7580201114 นาย จักรกฤษณ์  เอกทัศน์ 16 ก.พ. 61 2/2017 TFB
17 7580201288 น.ส. สุทธนารัตน์  ศรีสวัสด ิ์ 16 ก.พ. 61 2/2017 TFB
18 7580201668 นาย พสิษิฐ์  อยู่วงษ์ตระกูล 16 ก.พ. 61 2/2017 TFB
19 7580201676 น.ส. รศกิานต์  สุขสมกจิ 16 ก.พ. 61 2/2017 SCB
20 7580201742 MISS QIN  DANLI 14-Feb-18 2/2017 No

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

To Foreigner Student (Oversea)

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  



27/2/2018 10:26 24/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7580201791 นาย โกศล  ตรัยชริอาภรณ์ 16 ก.พ. 61 2/2017 TMB
22 7580202393 น.ส. ณชิชา  โชคเกื้อกูลชัย 16 ก.พ. 61 2/2017 TFB
23 7580202609 น.ส. พทัธ์ธนนันท์  ธนประกอบกุล 14 ก.พ. 61 2/2017 KTB
24 7580202625 น.ส. นารีรัตน์  ตภิากร 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
25 7580202823 นาย ธนสิร  อมรรัตนเกียรต ิ 14 ก.พ. 61 2/2017 BBL
26 7580203037 น.ส. ชลดิา  หลักฐาน 14 ก.พ. 61 2/2017 SCB
27 7580203185 น.ส. เยาวลักษณ์  พดัเล็ก 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
28 7580203359 น.ส. จตินภา  สมมะโน 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
29 7580203599 นาย ปีย์ณัฐ  นาคคลา้ย 16 ก.พ. 61 2/2017 SCB
30 7580203805 น.ส. วภิาวี  สุระเรืองชัย 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf



27/2/2018 10:26 25/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

31 7580500549 MISS LIU  XI 9-Feb-18 2/2017 No
32 7590200049 นาย ชวกร  อมรนมิติ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
33 7590200056 น.ส. พชัราวรรณ  จันรัตนาววัิฒน์ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

34 7590200627 น.ส. สุพณิญา  โมสกิานนท์ 14 ก.พ. 61 2/2017 TMB √

35 7590201211 น.ส. ปาณสิรา  พนัธุ์ชาต ิ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
36 7590201914 นาย ภูรชิ  พนัธุ์สุข 14 ก.พ. 61 2/2017 BAY
37 7590202078 ว่าที่ ร.ต. ภูรวัิจน์  รุ่งพสิุทธ ิโ์สภณ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
38 7590203043 นาย จักรภพ  แกว้กลา้ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
39 7590203142 น.ส. อภัสนันท์  พทุธามาตย์ 14 ก.พ. 61 2/2017 BBL
40 7590203415 นาย สริภพ  ชมเย็น 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 26/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

41 7590203423 นาย ฤทธาทติย์  สูญพน้ไร ้ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
42 7590203449 น.ส. กมลวรรณ  เก็งสารกิจิ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
43 7590203498 น.ส. รัตตญิาภรณ์  พศิาลวราพงศ์ 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
44 7590204140 น.ส. อัญญาลักษณ์  คูพรรคสกุล 14 ก.พ. 61 2/2017 TFB
45 7590600016 น.ส. ธนวันต์  มุสกิกุล 14 ก.พ. 61 2/2017 SCB
46 7590600255 นาย ภาณุพนัธุ์  อุดมผล 14 ก.พ. 61 2/2017 BBL

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)



27/2/2018 10:26 27/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7550203934 MISS HUANG  QUENI 14-Feb-18 2/2017 No

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

2 7570300777 MISS TEJASVI  VASUDEVAN 15-Feb-18 2/2017 TFB
3 7570300959 น.ส. สุธาทพิย์  ยอดสายออ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
4 7570301056 MR. YU  LONG 15-Feb-18 2/2017 No
5 7580200017 น.ส. พลอยณศิา  ตัง้ทองทวีคูณ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
6 7580200132 น.ส. เพชรพลอย  สัมฤทธ ิพ์นัธุ์สุข 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
7 7580200181 นาย สกลวัฒน์  ตริศรีวัฒน์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
8 7580200272 นาย วชริวชิญ์  เจนโสภณชัยศริ ิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
9 7580200322 น.ส. ณชิา  สมรรคเสวี 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
10 7580200561 นาย กฤตกิร  กาญจมาภรณ์กุล 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไมม่ีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 28/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7580200579 น.ส. ธันยนันทน์  รอดพฒัน์ 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
12 7580200611 น.ส. ณัฐวรัตน์  พฤกษการัณย์ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
13 7580200785 น.ส. วติสุดา  อัปสรภาสกร 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
14 7580200819 น.ส. รันต์ชนา  ชื่นเกตุ 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
15 7580200843 น.ส. ภญิญาพชัร์  พรพศิาลฉัตร์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
16 7580200850 น.ส. ปวรศิา  ธรรมศรี 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
17 7580200868 นาย พชิัย  ตันตอินุกุลบุตร 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
18 7580200975 นาย วรภพ  เมฆวมิลมาศ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
19 7580201015 น.ส. จรยิา กรเกษม 6 ธ.ค. 60 1/2017 SCB
20 7580201452 น.ส. ธัญญารัตน์  เนื้อน ิม่วัฒนา 15 ก.พ. 61 2/2017 KTB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 29/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7580201809 นาง ภัทรภร  พลูเพ ิม่ 20 ก.พ. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
22 7580202484 นาย มีชัย  สุขกุล 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
23 7580202492 นาย นเคนทร์  ใหม่วงค์ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
24 7580202567 นาย นนท์ธชิัย  สุขมหา 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
25 7580202773 น.ส. จันจริา  อุดมศรี 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
26 7580202781 นาย ธนกฤษ  ธัญญวรรณ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
27 7580202831 นาย พทิักษ์พงศ์  เอี่ยมศริะกุล 15 ก.พ. 61 2/2017 BAY
28 7580202898 นาย กันต์ธร  ทองสมุทร 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
29 7580203144 น.ส. ดารณี  ตอพล 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
30 7580203169 น.ส. ฉัตวณัฐ  สว่างอารมย์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 30/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

31 7580203219 น.ส. สุธาสนิี  บุญรอด 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
32 7580203227 น.ส. สุธาภา  วริยิะชาต ิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TMB
33 7580203318 น.ส. สรารัศม ิ ์ อําพชุนิี 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
34 7580203367 น.ส. ปัทมา  สทิธโิชค 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
35 7580203383 นาย ปรัชญา  รุ่นประพนัธ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
36 7580203425 นาย ธรา  มะลัยจันทร์ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
37 7580203441 น.ส. ภัสสร  กติตฤิดีกุล 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
38 7580203557 น.ส. ภัทศรินิทร์  กล ิน่จันทร์ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
39 7580203565 นาย วริณัฐ  สุนทรพรเลศิ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
40 7580204191 นาง จันทรจรัส  ประสังสติ** 6 ม.ค. 61 1/2017 BAY

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 31/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

41 7580400021 ร.ต.อ. ปฏภิาน  ยืนทนต์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TMB
42 7580400104 น.ส. ดวงหทัย  นาคเสวก 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
43 7580400112 นาย เกียรตศิักด ิ ์ สรรพคุณ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
44 7580400120 น.ส. ปวีณาภา  กอวงษ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 KTB
45 7590200429 นาย ครษิฐ์  ฟแูสง 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
46 7590200684 นาย กติต ิ หาญพนัธ์พงษ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
47 7590201203 นาย จริายุ  พฒันสนิ 15 ก.พ. 61 2/2017 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
48 7590201542 น.ส. วรษิฐา  เพญ็สาดแสง 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
49 7590201567 น.ส. สุกฤตา  ทพิยนุกูล 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
50 7590201658 น.ส. ปิยะรัตน์  เอี่ยมจนิดา 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 32/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

51 7590201773 น.ส. กัลยลักษณ์  ปานขํา 15 ก.พ. 61 2/2017 BBL
52 7590201922 น.ส. มลินิ  พงษ์นาวนิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB √

53 7590201930 น.ส. พมิพรรณ  ศรีผล 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
54 7590202003 น.ส. ภัทรภร  ธนารยิางกูร 15 ก.พ. 61 2/2017 KTB
55 7590202037 น.ส. ภัสส์ธีมา  วกิรัยชยากูร 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
56 7590202144 นาย รณภพ  จุกมงคล 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
57 7590202169 น.ส. กชนุช  อร่ามวัฒนกุล 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
58 7590202177 น.ส. วรนิณัฐญา  เจรญิธนารัศม ิ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 ไม่แจง้
59 7590202185 นาย สรวชิญ์  ทองสนิธพ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
60 7590202201 น.ส. สริาวรรณ  ธัญญาวุฒเิลศิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)



27/2/2018 10:26 33/34

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

61 7590202219 น.ส. นศิาชล  วจิติรสมบัต ิ 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
62 7590202227 น.ส. ณัฐฐฐิา  วุฒริัตนรักษ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
63 7590202235 นาย อัคร  สุภอมรพนัธุ์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
64 7590202243 นาย นัทธพงศ์  บุญเจรญิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
65 7590202250 น.ส. ณัฐณฏิา  เกษรังสรรค์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
66 7590202268 นาย จักรกฤษ  ศรินินท์ธนเวช 15 ก.พ. 61 2/2017 SCB
67 7590202276 น.ส. พรนภัส  ไมแ้หลม 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
68 7590202284 น.ส. ชนสิรา  แสนคํา 15 ก.พ. 61 2/2017 TMB
69 7590202326 นาย อําพล  พงษ์พทิักษ์วเิศษ 15 ก.พ. 61 2/2017 KTB
70 7590202441 นาย สุรเชษฐ์  หุ่นสะดี 15 ก.พ. 61 2/2017 BAY

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 10 มีนาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่12 - 13 มนีาคม 2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 10 March, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 12 - 13, 2018) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา/LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา/ Board of trustee approval

ครัง้ที่ 4/2560  :  วันที่ 9 มีนาคม 2561/  on March 9, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 / Update February 27, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

71 7590202615 น.ส. ศรัณยามล  ชื่นกล ิน่ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
72 7590202623 น.ส. สุพตัรา  อํานวยเกียรต ิ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
73 7590203464 น.ส. ชนกิา  กจิกุลธนันต์ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
74 7590203688 นาย ชัยนรนิท์  ไชยวัฒน์รวี 15 ก.พ. 61 2/2017 KTB
75 7590300203 นาย บรรพต  วรธรรมบัณฑติ 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
76 7590300492 นาย ภามนิทร์  วนภู 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB

77 7590300906 MR. WATTHANA  
SUKSIRIPAKONCHAI 15-Feb-18 2/2017 SCB

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

78 7590300930 น.ส. ปิตยิา  ทองเขาอ่อน 15 ก.พ. 61 2/2017 TFB
79 7590600065 น.ส. สาวณีิ  วงษ์ปัญญา 21 ก.พ. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
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